
ІУ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4.1. Рівень професійної компетентності та якість кадрового  забезпечення 

     Успіх становлення, розвитку та підвищення ефективності, якості освітнього процесу в 

гімназії значною мірою визначається освітнім рівнем,  знаннями, творчим потенціалом, 

професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою, компетенцією, 

авторитетом педагогічних кадрів. 

В 2020/2021 н.р. в гімназії працювало   101 вчителя.  

Вищої категорії - 60 

1 категорії – 12 

П категорії – 14 

Спеціалістів – 12 

Із них старших вчителів – 14 

Вчителів-методистів – 30 

Кандидат педагогічних наук – 2 

Відмінників освіти України – 15 

Відмінник столичної освіти - 2  

Заслужений працівник освіти – 1 

Нагороджено: 

- Почесною грамотою МОН України – 27 

- Грамотою Департаменту осмвіти і науки – 48 

- Грамотою Управління освіти ДРДА – 98 

- Подякою голови ДРДА – 27 

- Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» - 1 

В початковій школі працює  25 вчителів, з них:  

- вчителів вищої категорії: 12, з них: 

- вчителів-методистів: 4 

- старших вчителів:  2 

- вчителів І категорії: 2 

- вчителів ІІ категорії: 8 

- вчителів - спеціалістів: 2 

- студент: 1 

 
 

Всього в початковій школі працює 41 вчитель: 

 16  вчителів початкової школи (класних керівників) 

 9 вихователів ГПД 

 9 вчителів іноземної мови (6 – англ. мова, 1 – нім. мова, 2 – фр. мова) 
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 3 вчителі фізичної культури 

 1 вчитель хореографії 

 1 вчитель мистецтва 

 2 вчителі інформатики 

 
 

 Якщо говорити про весь педагогічний колектив гімназії, то це колектив ентузіастів. 

Усі вчителі різні, але кожен із них – це яскрава, своєрідна особистість. І вплив особистості 

вчителя дуже відчувається в процесі навчання й виховання. Для кожного педагога нашої 

гімназії характерний свій творчий пошук, який ведеться у відповідному напрямі й 

визначається специфікою викладання предмета. 

     Визначення рівня професійної компетентності та якості кадрового забезпечення,  

здійснювалось відповідно до визначених інтегрованих складових професійної 

компетентності вчителя (мовно-комунікативна, предметно-методична, інформайійно-

цифрова, психологічна, емоціонально-етична, компетентність педагогічного партнерства, 

інклюзивна, здоров»язберигаюча, проектувальна, прогностична, організаційна, 

оцінювально-аналітична, інноваційна, рефлексивна, здатність до навчання впродовж 

життя) за розробленою моделлю моніторингу професійної компетентності вчителя 

гімназії з використанням різноманітних методів дослідження та інструментаріюта 

професійного стандарту. Розроблено інструментарій рівня професійної компетентності 

вчителя, який охоплює наступні методи дослідження: вивчення системи роботи вчителя 

над нормативно-правовою документацією; виконання навчальних програм; заповнення 

моніторингових карт відстеження ефективності уроку, рівня викладання предмету, рівня 

навчальних досягнень учнів з конкретного предмету; вивчення стану та ефективності 

впровадження педагогічних інноваційних технологій; аналіз якості кадрового 

забезпечення та результатів атестації, діагностичні методики, спостереження, 

анкетування. 

 На підставі використання інструментарію створене банк психолого-педагогічних 

методик, анкет для вчителя і учнів, психологічного та методичного супроводу уроків, 

інструкцій щодо обробки результатів моніторингу, побудови факторно-критеріальної та 

кваліметричної моделі, контролю, корекції та прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо усунення виявлених проблем. 

 Процес коригування (самокоригування) та контрольно-аналітична діяльність 

(самоконтроль) передбачав внесення змін в процес розвитку професійної компетентності 

вчителя на основі розроблених рекомендацій та усунення негативних факторів, 

визначення шляхів і напрямків їх розвитку.  Результатом моніторингу був факторно-

критеріальний аналіз результатів, систематизація портфоліо вчителя, розроблення та 

надання методичних рекомендацій, створення системи управлінських рішень щодо 

усунення виявлених проблем.  

 В гімназії  поряд із вчителями, які мають значний життєвий досвід, педагогічну 

мудрість та психологічну витонченість, працюють молоді вчителя, які мають певний 
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багаж педагогічної майстерності, творчі, люблячі й віддані своїй справі, які завжди 

знаходяться в пошуку, які вже з перших кроків виявили любов до своєї професії, любов до 

дітей, прагнення й бажання вчитись і навчатись витонченого мистецтва педагога. 

Згуртованість педагогічного колективу чітко простежувалась під час підготовки та 

проведенні різноманітних семінарів, конференцій, педагогічних рад, свят. 

 Всі вчителі гімназії  підвищують свою фахову майстерність та компетентність на 

різноманітних курсах підвищення кваліфікації відповідно до річного плану проходження 

курсової перепідготовки. Упродовж року надавалась методична допомога молодим та 

новоприбулим учителям з питань ведення шкільної документації, підготовки до уроку. 

Працювала школа професійної адаптації (керівник - Дроздов О. А.).  

Вчителі початкової школи прослухали курси з Лего та практичного його використання на 

уроках в 1-х  класах.   

           
 

Вчителі 3 – 4-х  класів пройшли курсову перепідготовку за проектом  «НУШ». 

 

    
 

       Система методичної роботи кафедри початкової школи спрямована на 

продукування нових педагогічних ідей, технологій, формування професійно-педагогічної 

культури, виховання у них вимогливості до своєї праці, прагнення пошуку більш 

раціональних методів навчання і виховання.  Вчителі систематично підвищують свою 

фахову майстерність. Курси НУШ 

        



     Під час карантину вчителі  підвищували свою фахову майстерність,  брали участь у 

вебінарах, проходили онлайн-курси на інтернет-платформах: «На урок», «Освіторія», 

«Всеосвіта», «Едера» , ЗУМ, а також спецпроєкті дистанційне навчання Дарницького 

району «Карантин. Освіта. Дарниця». 

Пройшли курси по впровадженню системи «Єдина школа» в робочий процес. 

 

  
             Уроки природознавства 4 клас (Барабаш Т. В.)  були розташовані на 

інтернет-платформі «На урок». А уроки для дистанційного навчання вчителя фізичної 

культури Шнурка Є.В. були записані каналом «ТРК Київ» в межах програми «Відкритий 

урок». 

 
             

             Також спілкування з колегами під час карантину систематично проводилось 

онлайн. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBzZ68_KHqAhXhtYsKHbr7DDIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DUA%26hl%3Dru&usg=AOvVaw0nJzqqK_OJzijSJxehBm2i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBzZ68_KHqAhXhtYsKHbr7DDIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DUA%26hl%3Dru&usg=AOvVaw0nJzqqK_OJzijSJxehBm2i


 
Адміністрація гімназії брала участь у онлай-вебінарах: 

« Організація роботи закладу  в умовах карантину: нормативні орієнтири», «Як 

організувати гнучкий режим роботи», «ZOOM в дистанційному освітньому середовищі», 

«Підвищуємо кваліфікацію онлайн», «Організація роботи школи в умовах карантину: 

нормативні орієнтири». 

На платформі «Карантин. Освіта. Дарниця» кафедра початкової школи (Рябец О. 

О.) презентувала спецпроект дистанційного навчання «Використання Goodle classroom у  

дистанційному навчанні молодших школярів».  

 
Брали участь в флешмобі «Організація дистанційного навчання в початкових 

класах закладів ЗСО Дарницького району». 

 
 

 
Головною умовою творчої діяльності вчителів кафедри є постійне підвищення 

кваліфікації, удосконалення професійної компетентності, вивчення та творче 

застосовування перспективного педагогічного досвіду  

шляхом проходження у 2020-21 н.р. вебінарів та онлайн-курсів.  

Таран В.Л. пройшла дистанційно: 

-  онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 

керівників шкіл (50 год); 

- участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього 

зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання» і виконала 

необхідний обсяг завдань (2 год); 

- участь у вебінарі «Онлайн-інструменти для створення освітніх вебквестів» і виконала 

необхідний обсяг завдань (2 год); 



- участь у вебінарі «Онлайн-круїз на лайнері «Академія цифрового розвитку» і виконала 

необхідний обсяг завдань (2 год); 

- була учасником наукового вебінару «Застосування музикотерапевтичних технік в 

інклюзивній освіті» (4 год); 

- дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Практичні кейси для проведення 

онлайн-квестів та онлайн-уроків» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Практичні 

прийоми» та набула таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, 

інформаційно-комунікаційна, емоційно-етична (2 год); 

- дистанційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції «Організація 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» за напрямами «Наскрізні навички», 

«ІКТ», «Предметне навчання», «НУШ», «Робота закладу освіти» (тривалість 13 години / 0.43 

кредиту ЄКТС) та набула таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, інформаційно-комунікаційна, 

цифрова, управлінська (13 години / 0.43 кредиту ЄКТС). 

    

                           

       
  

                 

 

 

Тодорова Л.Д пройшла: 

- онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», розроблений ГО «Студена» та 

студією онлайн-освіти EdEra в рамках Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розаитку (USAID) та 

здійснюється Pact в Україні.(сертифікат у базі проекту EdEra) (32 год); 

- була учасником наукового вебінару «Застосування музикотерапевтичних технік в 

інклюзивній освіті» (4 год). 

 
                   

           
На шляху до нової освіти наші вчителі створювали сайти, вели блоги, делилися 

досвідом з колегами, розміщували свої уроки на сайтах. 

Тодорова Л.Д входить до складу експертної групи (затверджена МОН) з 

навчальних програм по  мистецтву. являється автором розділу з арт-технологій освітньої 

програми «Світ чекає крилатих», що реалізує інтегровану освітню систему А.Цимбалару 

для початкової освіти І та ІІ циклів навчання. Також приймала участь у роботі 

Всеукраїнської конференції-зльоту  вчителів та авторів програми «Світ чекає крилатих» з 

Інститутом  педагогіки у Міжнародному дитячому центрі «Артек», що знаходиться в 

Пущі-Водиці. 



 
Учителі гімназії Рябець О. О. (початкові класи), Липа В. А. (англійська мова), 

Ходорич О. І. (зарубіжна література) брали участь в роботі експертних груп для розгляду 

методичних матеріалів педагогічних працівників, які атестувались на присвоєння звання 

«учитель-методист». 

4.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності спрямовано на 

підвищення якості освітнього процесу, проведення предметних декад, науково-

практичних семінарів, конференцій, педагогічних рад, майстер класів тощо.  

 Основними документами навчально-методичного забезпечення  є робочий 

навчальний план, освітня програма, навчальні плани з предметів, навчальні програми, 

підручники та навчальні посібники. Іншіми  форми навчально-методичного забезпечення 

предметів  є календарні плани, конспекти уроків, методичні вказівки та рекомендації, 

індивідуальні завдання, збірники ситуаційних завдань (кейсів), приклади розв’язування 

типових задач чи виконання типових завдань,  комп’ютерні презентації, ілюстративні 

матеріали тощо. Навчально-методичне забезпечення дозволяє в повному  обсязі 

виконувати  вимоги Державного стандарту та навчальні програми.   

         Пріоритетним завданням  для педагогічного колективу гімназії у 2020/2021 н. р. 

було створення інноваційного освітнього середовища, яке забезпечує повноцінний 

розвиток особистості учнів та вчителя за рахунок організації компетентністно-

орієнтованого навчання, розвитку професійних компетентностей вчителів та ключових 

компетентностей учнів, їх наскрізних вмінь, що сприяє створенню умов для 

самореалізації учнів, їх творчого самовиявлення в різних видах діяльності та 

міжособистісних стосунках. 

          Робота гімназії була  спрямовувана на реалізацію стратегічних напрямів 

інноваційного розвитку гімназії, а саме :  

- поетапну реалізацію проекту «Нова українська школа», втілення в навчально-

виховний процес її найголовних компонентів: компетентнісний підход,  

формування ключових та предметних компетентностей, використання проектних 

технологій, ефективних форм та методів навчальної діяльності, формування 

емоційного інтелекту учнів, педагогіки партнерства; 

- модернізацію управління якістю освіти шляхом удосконалення моніторингових 

досліджень; 

- забезпечення особистісного інноваційного зростання учнів, учителів, розроблення 

стратегії і тактики створення ситуації успіху, надання можливості 

самоствердження в найбільш значущих для них сферах життєдіяльності; 

- поліпшення умов для розвитку індивідуальної траєкторії учнів через участь у 

різноманітних інтелектуальних заходах, заняттях дослідницькою діяльністю, а 

також через систему додаткової освіти з метою надання їм можливості для 

найбільш повного задоволення своїх інтересів, потреб, самореалізації; 

- формування нової парадигми виховання шляхом переходу до педагогіки 

діяльності, яка сприяє розвитку національної свідомості, патріотизму, постійному 

розвитку та самовдосконаленню; 

- постійно співпрацювати з батьківською громадськістю на умовах педагогіки 

партнерства 



 В 2020/2021 н.р. методична робота була підпорядкована темі, на яку спрямована 

робота шкіл району: «Модифікація змісту, форм і методів роботи», яка продиктована 

світовим принципом освіти: навчання впродовж усього життя та реаліями сьогодення. В її 

рамках  педагогічний колектив гімназії продовжив роботу над науково-методичну 

проблемою «Формування соціально-особистісних компетентностей гімназиста шляхом 

впровадження STEM освіти». Вчителі української мови провели майстер-клас 

«Формування творчої компетенції  учнів з використанням СТЕМ- технологій». 

Педагогічні працівники постійно брали участь у методичній роботі гімназії, 

району, міста, відвідували районні, міські та Всеукраїнські наради, науково-практичні 

семінари та конференції. Таран В. Л. підготувала виступ на шкільній педагогічній раді 

«STEAM - освіта – новий тренд у світі мистецтва». Тодорова Л. Д. брала участь  у 

всеукраїнському круглому столі «Прогнозування розвитку початкової освіти, методичні 

засади навчання першокласників» та була учасником круглого столу підведення підсумків 

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти». 

Шнурок Є. В. був спікером на Серпневій онлайн конференції 2020 р.  «Методичні 

матеріали та поради з фізичної культури на 2020-2021 н.р.», тема виступу: «Відео-урок: 

«Артбол на уроках фізичної культури для учнів 3-4-х та 5-7-х класів (діджиталізація)». 

Інформаційно-цифрова компетентність на уроках фізичної культури». Cпікер у вебінарі  

«Організація дистанційного та змішаного навчання фізичній культурі в закладах загальної 

середньої освіти» (18 листопада  2020р.),  тема: «Як допомогти дитині бути успішною під 

час дистанційного навчання на уроці фізичної культури?». 

 Упродовж 2020/21 навчального року відбувалося накопичення науково-

педагогічного та методичного досвіду, пошук та запровадження новітніх форм та методів 

педагогічної діяльності.  Організація науково-методичної роботи здійснювалося через 

апробацію інтерактивних педагогічних технологій, діагностику, систематизацію 

результатів, підбиття підсумків, організацію практичних семінарів, вивчення й 

узагальнення педагогічного досвіду вчителя. Під час цієї роботи зростала педагогічна 

майстерність учителів, їх фахова компетентність. Вчителі плідно співпрацювали з 

науковцями Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук, 

Університетом імені Бориса Грінченка, Університетом економіки та права «Крок», 

Міжнародним університетом, брали участь в міжнародних, регіональних, міських 

конференціях та семінарах, проводили майстер-класи, круглі столи. Так, вчителі 

початкової школи  Барабаш Т. В., Рябець О. О., Руденко О. О. працювали над розробкою 

проєктних програм у ракурсі проекту «Нова українська школа».   

  Вчителі  Жукова  А. Г., Негуляй С. В., Гайдамака В. М.,. Бойко Т. М., Рябець О. О., 

Мальцева В. Б.,. Липа В. А., Колдомасова Г. М., Кожукало Н. В., Кравченко Т. Б., Баланюк 

Т. В., Сайног Н. О., Тиндирика О. О., Саляк В. М., Ходорич О. І., Тодорова Л. Д., Таран В. 

Л., Горулько В. І., Вороновська Л. А., Бондаренко І. І., Міщук О. Р., Кармаза Л. І., Куциба 

О. М., Азовська М. М., Чорна Е. О., Яковчук С. М., Руденко О. О., Шнурок Є. В., Барабаш 

Т. В., Терпіло М., Денисенко Н., Переверзева І., Снітко О. П., Родащун Л. В., Божко Т. В.  

постійно розповсюджують свій досвід роботи в фахових та науково-педагогічних 

журналах. 

                  Для науково-методичного забезпечення роботи гімназії створена методична 

рада.  Для координації методичної роботи створені методичні об’єднання: української 

мови та літератури (Бондаренко І. І.), зарубіжної літератури та російської мови (Ходорич 

О. І.), початкової школи (Барабаш Т. В.), фізико-математичних наук (Куциба О. М.), 

суспільних наук (Сайног Н. О.), предметів естетико-трудового циклу (Таран В. Л.), 

фізичного виховання (Радченко В. М.),  іноземних мов ( англійської, німецької, 

французької – Липа В. А.), природничих наук (Баланюк Т. В.), метою діяльності яких є: 

організація роботи з питань підвищення якості освітнього процесу з врахуванням 

https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842


специфіки предмету; впровадження інноваційних технологій, засобів, форм та методів 

навчально-виховної діяльності. 

З метою популяризації перспективного педагогічного досвіду проводились онлайн 

та відіо уроки та науково-практичні семінари для вчителів гімназії та району, психолого-

педагогічні консиліуми, майстер класи, дні педагогічної творчості.  

 Традиційними стали декади педагогічної майстерності, на яких методичні 

об’єднання звітують про свою роботу. Всі методичні об’єднання проводять презентації, 

які є підсумком роботи над науково-методичними темами. В гімназії проводилися онлайн 

предметні тижні, під час яких педагогі та учні демонструють свої кращі досягнення. 

Пройшли декади педагогічної майстерності вчителяв англійської мови (Липа В. А., 

Дроздов О. А.), української мови та літератури (Бондаренко І. І.), географії (Клюквіна Н. 

В.), предметів естетично-трудового циклу (Таран В. Л.), початкової школи (Рябець О. О., 

Барабаш Т. В.), хімії та біології (Баланюк Т. В.), правових знань і попередження 

правопорушень (Сайног Н. О.),  фізичної культури (єдиний олімпійський урок, спортивні 

змагання, день здоров»я в басейні, Жура  (Радченко В. М., Шнурок Є. В, Макаревич В. 

Ю., Шевчик Т. М., Міщук О. Р., Бондарчук М. Є.), зарубіжної літератури (Ходорич О. І.),  

математики, фізики, інформатики (відп. Куциба О. М., Лисак Н. О., Переверзева Г. В.), 

трудового навчання (відп. Швець Т. В., Калініна Н. В.)  Досвідом і набутками вчителі 

поділились у звітах методичних об”єднань.  підготовлених до кінця навчального року.  

Вчителі всіх предметів під час карантину брали активну участь у дистанційному навчанні, 

використовуючи різні платформи для навчання: соціальні мережі Вайбер, Телеграм, 

Фейсбук; електронну пошту, форми на Гугл диску та платформі «На урок», канал Ютуб, 

платформу ЗУМ, а також спецпроєкті дистанційне навчання Дарницького району 

«Карантин. Освіта. Дарниця». 

 Потужним та зручним навчальним інструментом при вивчені математики є 

GeoGebra. GeoGebra – це програма динамічної математики для всіх рівнів освіти, яка 

об'єднує геометрію, алгебру, таблиці, графіки, статистику та обчислення в одному 

простому в використанні пакеті. Вчителі математики: Куциба О. М., Азовська М. М., 

Чорна Е. О. та  Переверзєва А. В. широко застосовують  всі можливості цієї програми під 

час офлайн та онлайн навчання. У період призупинення освітнього процесу під час 

карантину, всі вчителі кафедри математики і фізики продовжували працювати дистанційно 

на платформі  Google  Classroom, яка дозволяє мати зворотній зв’язок з учнями, а саме 

розміщувати та надавати навчальні матеріали та завдання у різній формі. Вчитель, 

перевіряючи надіслані роботи учнів, має змогу вказати на їх помилки та прокоментувати  

їх  учням  особисто або в  потоці  відповідного класу; учень також може приватно 

поставити вчителю  будь – які запитання по завданнях або по вивченню нової теми. 

Учителі кафедри активно проводили і онлайн уроки в  ZOOM, де мав місце  живий 

зворотній зв'язок з учнями. Під час уроку ZOOM учителі  надавали  доступ до екрана, 

можливість залишати на ньому замітки, ставити питання, тобто створювали  живе 

спілкування: учитель - учень - учитель.  

 Вчителі кафедри  математики  під час проведення декади з математики 

організували конкурс математичних газет. Учні не лише висвітлювали факти з історії  

математики та сучасні математичні досягнення, але й присвячували газети окремим 

темам: «Число»,  «Ірраціональні числа», «Цікавий квадрат» та ін. Математичні вікторини 

в 6-7-х класах, конкурси: «Слабка ланка» (8-х  класах), «Брейн-ринг» (9-х класах),  

«Щасливий випадок» (10-х клсах.), участь в всеукраїнської гре «Кінгуру» значно 

підвищує інтерес до математики, сприяє розвитку математичних здібностей учнів.   

    Вчителями кафедри естетичного виховання було розроблено різнорівневі творчі та 

проєктні завдання з необхідними інтернет-посиланнями. Таран В. Л. онлайн-тестування з 

музичного мистецтва, мистецтва, основ здоров’я розміщено на  освітньому проєкті «На 

урок». Учителями трудового навчання Швець Т. В. та образотворчого мистецтва 

Калініною Н. В. організовувалися тематичні шкільні виставки малюнків, стінівок, світлин 



та інших творчих робіт гімназистів: «Великодній вернісаж», «Зі святом, дорогі вчителі», 

«День Захисника Вітчизни», «Зі святом, дорогі жінки», «Ми – за здоровий спосіб життя».  

Підготовлено проект – вертеп «З Новим роком та Різдвом Христовим!». Таран В.Л. 

систематично проводила виставки плакатів за здоровий спосіб життя («Я – проти 

наркотиків», «Ні –тютюнопалінню» «СНІД», «Здоровий спосіб життя» та ін.). 

      Художньо-естетичний аспект знайшов свою реалізацію в проведенні вчителем 

музичного мистецтва Тодоровою Л.Д. та Таран В. Л. таких заходів як «Посвята в 

гімназисти» (5 кл.), «Парад казок» (2 кл.), «100 днів навчання учнів у гімназії»  

(1 кл.), «Прощання з букварем», випускні бали (4 кл.),  вистави до Дня Святого Миколая, 

Вечорниці.   

     Вчитель фізичного виховання Шнурок Є. В. на YouTube каналі розмістив власні 

матеріали для дистанційних уроків з фізичної культури, відео та рекомендації для 

індивідуальних тренувань.  

На каналі You Tube Спецпроєкт «Карантин. Освіта. Дарниця» вчителями гімназії були 

розміщені відеоуроки: 

- Липа В. А., вчитель англійської мови: 

            - Літературна гра за дилогією Керролла «Аліса в Країні Див» та «Аліса в 

Задзеркаллі»; 

- Ходорич О. І., вчитель зарубіжної літератури: Марк Твен. "Пригоди Тома Сойєра". 

Провідні ідеї твору. Том Сойєр і Гек Фінн. Порівняльна характеристика 

- Персонажі, які оточують Алісу (за казкою Керролла "Аліса в країні Див") 

- Кіплінг «Балада про Схід і Захід». Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Моє 

Відродження. Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. 

Луїс-де Гонгора-і-Арготе (1561-1627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем 

барокової літератури. 

 Вчителі біології Баланюк Т. В., зарубіжної літератури Ходорич О. І., фізичного 

виховання Шнурок Є. В.  брали участь у проєкті «Відкритий урок» (зйомки телеуроків), 

який організовано Департаменом освіти і науки спільно з Київським університетом 

імені Бориса Грінченка та телеканалом «Київ», які розміщені на каналі You Tubе: 

Баланюк Т. В., вчитель хімії:  - «Фізичні та хімічні явища»;   « Масова частка речовини в 

розчині»;  -  цикл відео уроків « Практичні роботи з хімії»;  Шнурок Є. В., вчитель 

фізичного виховання:   Фізична культура, 7 клас – Сухе плавання; 

Ходорич О. І.:  Зарубіжна література. 8 клас. Пісня про Роланда. Таємничі грані 

середньовічного епосу; Зарубіжна література. 8 клас. Пісня про Роланда. Образна система 

– проєкт. 

        Під час декади з правових знань та профілактики правопорушень, дитячої 

бездоглядності, негативних явищ серед учнів: класні керівники та вчителі правознавства 

проводили тематичні виховні години, бесіди, дискусії,  анкетування,  запрошені 

представники соціальної служби, які провели лекції з використанням відеоматеріалів. 

Проведено онлайн науково-практичну конференцію «Світ юридичних професій».  

Напередодні  річниці Дня соборності України, в гімназії було організовано 

телеміст за допомогою всесвітньої цифрової мережі Інтернет з учнями8-х класів 

Бахмутської школи № 12 Донецької області (Саляк Л. Ю.).  

 Вчителі МО зарубіжної літератури та російської мови організували  

виставку «Письменники-ювіляри  2020/2021 р.р.» (11-х класи), конкурс  творчих проектів 

«Міфи народів світу» (5-х класи), виставки малюнків «Герої улюблених балад», 

«Малюючи історичне минуле», «Мандручи країною фентезі» (7-х класи), захист медіа-

проектів «Мандруючи Країною Історією» (8-х класи), ділову гру «Стилістична майстерня» 

(9-11-х класи), поетичні читання «Нам музика віршів співає про кохання» (за поезією ХІХ 

століття» (10-х класи), захист проектів: «Натхненний спів поетів модернізму» (11-х 

класи). 



           Вчителями початкової школи було організовано та проведено традиційні виставки 

композицій «Танок осіннього листя», «100 днів у школі» (для першокласників, онлайн),  

зимові візерунки (3-4-х  класи), «Прощавай початкова школа» (4-х класи).   

            Методичним об’єднанням вчителів іноземної мови проведено з учнями в березні 

Тиждень іноземних мов, під час якого було відбулися навчально – методичні заходи, як на 

уроках іноземних мов, так і в позаурочний час. Діти дізнались багато нового поза 

програмовим матеріалом, підготували власні мовні та культурологічні презентації, 

поділились ними зі своїми однолітками та з молодшими школярами. 

         Вчителі хімії та біології в рамках декади провели конкурс плакатів  «Обережно – 

люди!», фотоконкурс «Мій домашній улюбленець», урок-конференцію «Скажемо СНІДу – 

ні!», конкурс проектів для учнів 9-х класів «Екотрофія» (про корисні і шкідливі продукти 

харчування), конкурс навчальних проектів з хімії «Органічні і неорганічні речовини а 

нашому житті», соціальну природничо-охоронну акцію «Будь природі другом» (правила 

поведінки на природі). Проведено екологічний конкурс для учнів 10-х класів «Збережемо 

планету разом», пропедевтичний захід для учнів 5-х класів «Хімія країну звуть».   

Але  в цьому напрямку роботи є і недоліки. Вчителям інформатики слід звернути 

увагу на недостатню підготовку та організацію в проведенні предметних декад, на 

несвоечасну  реалізацію запланованих заходів. Заступнику директора з навчально-

виховної роботи Гайдамаці В. М. слід вдосконалити контроль за підготовкою та 

проведенням цієї ефективної форми педагогічної майстерністі. 

      Творча група вчителів української мови та літератури: Жилінська О. В., Бондаренко І. 

І., зарубіжної літератури Ходорич О. І., музики Калініна Н. В. працює над проектом 

«Культурна спадщина. Етнографічні особливості українського народу – складова світової 

культури». Творча група під керівництвом Липи В. А. працює над проектною програмою 

“Діалог культур та дитяча дипломатія”. Над проектом «Здоровий спосіб життя» працють  

вчителя біології  Мартинюк Л. В., Саляк Л. Ю., хімії Баланюк Т. В. Робота творчих груп 

відображена у розділі 3.9. звіта. 

             Вагомим колективним суб’єктом, що реалізує актуальні науково-методичні, та 

навчально-методичні проблеми є педагогічна рада.  Вона визначає основні напрями і 

завдання, конкретні форми і методи роботи педагогічного колективу та приймає рішення з 

основних питань діяльності гімназії. 

 Тематика засідань педагогічної ради регламентується річним планом на основі 

аналізу стану навчально-виховної роботи, роботи над науково-методичною проблемою. 

Головне при проведенні засідань педради – актуальність, аналітичність та спрямованість 

на колективну співпрацю, прийняття рішень. 

Було проведено педагогічні ради: 

 Серпень – Результати самоаналізу освітньої діяльності та виконання освітньої 

програми  за 2019/2020н.р. та визначення шляхів вдосконалення роботи гімназії на 

2020/2021 н. р. Затвердження освітньої програми на 2020/2021 н. р., річного плану роботи 

гімназії, правил внутрішнього розпорядку, єдиних вимог до учнів, регламенту роботи під 

час адаптивного карантину, заходів, щодо підвищення фахової компетентності та 

педагогічної майстерності вчителів. 

        Листопад  – Змішане навчання: сутність та переваги в сучасному  світі. Технології 

змішаного навчання. Організація змішаного навчання в гімназії. 

Діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів 10-х класів (підсумки 

класно-узагальнюючого контролю). 

http://323.kiev.ua/?p=2091


 

 
        Грудень –  Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2020/2021н.р. 

Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2020 рок. Про створення 

безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу. 

      Січень –   Управління якістю освіти в 5-х класах в період адаптації на підставі 

моніторингових досліджень.  

     Березень – Підсумки участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі наукових робіт 

МАН. 

     Квітень – Стан готовності учнів 11-х класів до ЗНО. Вплив варіативної складової 

навчального плану (курси за вибором, факультативи) на формування успішної 

конкурентоспроможної особистості.  Результати атестації педагогічних працівників. 

Забезпечення наступності під час переходу дитини із дошкільного закладу в школу. 

    Травень – Підсумки навчально-виховної роботи за 2020/2021н.р. та переведення учнів 

до наступних класів. Моніторинг рівня навчальних одосягнень учнів за рік. Нагородження 

учнів «Похвальним листом», золотою та срібною медалями, грамотою «За особливі успіхи 

у навчанні». Результативність навчання учнів у початковій школі.  

Червень – Самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти  за 2020/2021 н.р. 

 Серпень – Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії/ 

Така науково-методична робота вчителів зумовила зростання результативності навчання і 

виховання школярів, підвищення фахової компетентності педагогічних працівників. 

  

4.3. Якість та результативність проведених занять.   

 Моніторинг якості та результативності проведення навчальних занять здійснюється 

відповідно до Річного плану роботи гімназії. Мета моніторингу якості та результативності 

проведення занять полягає в отриманні об’єктивної інформації про стан викладання 

предметів та його ефективність, проектування на основі цих досліджень заходи з 

підвищення якості викладання навчального матеріалу. Моніторинг містить: методи 

дослідження (співбесіда з вчителем, анкетування, спостереження, аналіз уроку, контрольні 

роботи, тестування), відвідування та аналіз уроку (вивчення рівня проведення навчальних 

занять), самоаналіз уроку, інструментарій (анкети, карти спостереження, тести, таблиці, 

діаграми, індикатори оцінювання), планування корекційних заходів з боку адміністрації 

гімназії. 

 Урок був і поки що залишається класичною формою організації освітнього 

процесу. Упродовж року адміністрація гімназії вивчала стан викладання предметів, рівень 

знань, умінь та навичок учнів, процес формування ключових компетентностей. Тематично 



відвідувались уроки вчителів біології, хімії, математики, географії, історії, інформатики, 

вчителів початковох школи, вчителів іноземної мови, молодих спеціалістів, вчителів, 

потребуючих методичну допомогу. Результати контролю та моніторингу обговарювались 

на методичних нарадах, нарадах при директорі, знайшли відображення в довідках, наказах 

по гімназії, доводились до відома батьків. 

          Проводився персональний контроль за роботою вчителів, які підлягали атестації в 

2020/2021 н.р., а саме, вчителів початкових класів: Сітайло Л. О.,          Щирської Л. С., 

Кармази Л. І., Барабаш Т. В., Родащук Л. В., Задворної Л. В., вихователів ГПД: Коваленко 

Л. А., Ігнатенко – Пелипецької Н. М.,      Шапошнік Л. В., Кашевич Н. О., вчителів 

фізичного виховання: Бондарчука М. Є., Шнурка Є. В., вчителів англійської мови: Липи 

В. А.,    Ганжі О. С., Денисенко Н. М., вчителів зарубіжної літератури: Ходорич О. І., 

Кожукало Н. В., Дзюбенко Н. М., вчителя географії Яремчу Т. Г.,  математики 

Переверзевої А. В. 

          Відвідування уроків, проведення зрізів знань, фронтальний та класно-

узагальнюючий контроль свідчать про те, що більшість учителів продовжують 

цілеспрямовану роботу по впровадженню методики диференційованого  та 

компетентнісного навчання, прагнуть до розкриття творчого потенціалу учнів, розвитку їх 

індивідуальних здібностей, орієнтують учнів на  практичне застосування знань, на їх 

професійну визначеність, розвивають ключові компетентності, сприяють процесу 

соціалізації особистості учнів. Такі вчителі, як Барабаш Т. В.,    Кармаза Л. І.,  Яковчук С. 

В., Руденко О. Л. (початкові класи), Куциба О. М. (математика), Ходорич О. І., Кожукало 

Н. В. (зарубіжна література), Липа В. А., Колдомасова Г. М., Гордієнко С. В. (англійська 

мова), Сайног Н. О.(історія), Бондаренко І. І., Серединська С. В., Вороновська Л. А., 

(українська мова), Баланюк Т. В. (хімія), Клюквіна Н. В., Саляк В. М. (географія), 

Мартинюк Л. В., Саляк Л. Ю. (біологія), Таран В. Л. (художня культура) на уроках 

акцентують увагу на усвідомлене засвоєння учнями провідних ідей, основних понять з 

предметів, цілеспрямовано використовують зміст, методи та форми навчання для 

формування загально-навчальних та спеціальних умінь, навичок; активно застосовують 

знання для розв’язання навчальних проблем. Навчають учнів працювати з підручниками, 

художніми текстами, додатковою та довідниковою літературою, застосовувати знання у 

практичній діяльності та ін. Уроки вищезазначених вчителів проводяться на високому 

методичному рівні з використанням інтерактивних технологій.  

 З метою популяризації перспективного педагогічного досвіду проводились відкриті 

уроки та семінари для вчителів гімназії та району з демонстрацією інтерактивних форм 

роботи. У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 ці заходи проходили у 

вигляді відеоуроків. Використання мультимедійної дошки дало змогу здійснювати 

контроль ЗУН, демонструвати досліди та давати творчі завдання. Такі відеоуроки  були 

підготовлені вчителями: зарубіжної літератури Кожукало Н. В., Ходорич О. І., Дзюбенко 

Н. М., англійської мови Липою В. А., Ганжою О. С., Денисенко Н. М.,  географії Яремчук 

Т. Г., математики Переверзевою А. В., фізичного виховання Шнурком Є. В., Бондарчуком 

М. Є., вчителями початкоих класів Барабаш Т. В., Щирською Л. С., Кармазою Л. С., 

Родащук Л. В., Задворною Л. В., Сітайло Л. О. Вихователями ГПД:     Коваленко Л. А., 

Ігнатенко-Пелипецькою Н. М., Шапошнік Л. В., Кашевич Н. О. Після відкритих уроків 

через платформу ZOOM було організовано круглі столи для  їх обговорення.  

 Упродовж року адміністрація гімназії вивчала стан викладання предметів, рівень 

знань, умінь та навичок учнів, розвиток у них ключових та предметних компетентностей. 

Аналізувався рівень фахової майстерності та професійної компетентності вчителів  

початкової школи, української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики, 

економіки, суспільних дисциплін,  природничих, вчителів іноземної мови, молодих 

спеціалістів, вчителів, потребуючих допомогу за допомогою відвідування уроків, 

опитування, анкетування. За результатами аналізу даного напрямку визначено, що 

більшість з них при викладі матеріалу дотримуються принципу практичної спрямованості 



навчання, який полягає в розумінні зв'язків і залежностей між пізнанням дійсності, 

наслідком якої є теорія та практика.  Поєднуючи навчання з життям,  показують, яку 

користь має цей матеріал у повсякденному житті, а це сприяє якісному засвоєнню 

навчального матеріалу.  

Так, під час уроку розвитку мови в 10-Б класі  вчитель  Власюк Т. І. намагається 

розвивати творче мислення школярів, розширити культурно-пізнавальні інтереси 

використовуючи цікавий матеріал, реалізуючи над предметні лінії.  Вчитель  української 

мови та літератури Негуляй Л. І. (11-А) приділяє велику увагу національному вихованню 

учнів, формуванню українського менталітету, вихованню естетично розвиненого читача 

української літератури.  

На уроках вчителів англійської мови Липи В. А. (10-А), Гордієнко С. В. (11-В), 

Анісімової С. А. (10-В) учні працювали з основними комунікативними одиницями, 

оскільки кожен урок є тематично зорієнтований. Під час складання задач, вправ та підго-

товки до уроків вчитель математики Куциба О. М. (10-В) особливе значення приділяє 

практичній спрямованості та диференціації навчання. Учні 11-В класу (вчитель 

математики Чорна Е. О.) володіють розумовими операціями: умінням аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо. Вчитель географії Клюквіна Н. В. (10-Б) головний акцент робить на глибокому 

розумінні та самостійному використанні знань у нестандартних ситуаціях, в успішному 

розв’язанні проблемних завдань. Вчителі історії Тиндирика О. О. (10-Б) працює над 

виробленням у учнів власного погляду, критичного ставлення  до інформації. Уроки 

вчителя історії Сайног Н. О. (11-Б) відрізняються високим науковим рівнем, умілим 

вибором матеріалу, застосуванням різноманітних форм і методів для підвищення 

пізнавальної активності учнів, постановкою проблемних питань, які сприяють 

формуванню світогляду учнів, їх громадської зрілості. Вчитель економіки Тарасова І. П. 

(10-В) прагне до того, щоб кожний урок мав практичне спрямування, так як формування 

основ економічного мислення має допомогти учням не тільки навчитись ефективно 

орієнтуватися в економічному просторі, а й приймати певні рішення. 

  Протягом року адміністрація шукала нетрадиційні форми роботи педагогічного 

колективу та учнів, проводила заходи, які продемонстрували новітні підходи, які б 

забезпечували навчання, виховання і розвиток учнів, створення сприятливих умов для їх 

самореалізації, самоактуалізації та інтелектуального потенціалу особистості, здатної 

навчатися впродовж життя. Вчителями гімназії організовано і проведено ряд заходів, а 

саме: 

 Вчитель фізичного виховання Шнурок Є. В. був спікером на Серпневій онлайн 

конференції 2020 р.  «Методичні матеріали та поради з фізичної культури на 2020-2021 

н.р.», тема виступу: «Відео-урок: «Артбол на уроках фізичної культури для учнів 3-4 та 5-

7-х класів (діджиталізація)». Інформаційно-цифрова компетентність на уроках фізичної 

культури». 

 Cпікер у вебінарі  «Організація дистанційного та змішаного навчання фізичній 

культурі в закладах загальної середньої освіти» (18 листопада  2020р.),  тема: «Як 

допомогти дитині бути успішною під час дистанційного навчання на уроці фізичної 

культури?». 

 9 листопада 2020 року, у День української писемності та мови, учні і 

вчителі  взяли участь у ХХ Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності «Виклики 

книжкової ери». Участь у такій роботі дала змогу учням не тільки перевірити правописні 

й пунктуаційні навички, а й продемонструвати повагу до рідної мови, відчути себе 

громадянами, показати розуміння того, що в єдності – велика сила й духовна міць нашого 

народу. 

https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
https://youtu.be/I5i6nv0ylMU
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842
http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?p=842


 Вчитель зарубіжної літератури Кожукало Н. В. для  вчителів філологічного циклу 

провела презентацію електронної книги – тренінгу «Діти і Читання: Творчо! Креативно! 

Не відірватися!». 

 Традиційно, в грудні проходить загальногімназійне свято «100 днів у 

школі». Сьогодення внесло свої зміни: свято проводилось онлайн. 

Першокласники презентували свої класні колективи. Були створені кліпи про шкільне 

життя. Допомагали їм в цьому вчителі: Олександра Семенова, Олена Руденко, Світлана 

Роговець, Світлана Яковчук. 

 Вчителі зарубіжної літератури Ходорич О. І. та англійської мови Липа В. А.   

провели для вчителів району інтегрований урок (зарубіжна література та англійська мова) 

за темою: «Ідейно-естетичні погляди О. Уальда  у романі  «Портрет Доріана Грея». 

 До Всесвітнього дня поезії вчителі зарубіжної літератури Ходорич О. 

І. та  англійської мови Липи В. А. підготували відеофільми «Гамлет очима 

старшокласників» та «Мелодія віршів звучить у серці». 

 20 травня учні 9-А класу(класний керівник Саляк Л. Ю.), за традицією, провели 

телеміст із учнями м. Бахмуту Донецької області, де обмінялися здобутками за 5 років, 

обговорили плани на майбутнє. Учні гімназії висловили підтримку своїм побратимам з 

Донецької області. 

 Вчителі української мови організували у березні врочисте вшанування пам’яті 

великого Кобзаря. Гімназисти провели виставку газет, колажів, малюнків, присвячених 

життєвому подвигу Т. Г. Шевченка, створили фільм, у якому відобразили своє розуміння 

та сприйняття поезії великого пророка українського народу. У кожному класі звучало 

слово Кобзаря, пробуджуючи в серцях любов до Вітчизни, заради якої здійснив він свій 

подвиг. 

 Вчитель географії Клюквіна Н.В. організувала в 10-х класах  круглий стіл 

«Складники підприємницького успіху української діаспори в США і Канаді».  

 Учні 10-х класів під керівництвом Тиндирики О. О. працювали над проєктом 

«Події революції 1918 року у Києві», результатом якого став відеоролік, який було знято 

по місцям тих буремних років. 

Протягом року початкова школа працює над втіленням в освітній процес 

інноваційних освітніх технологій в ракурсі компетентнісної  парадигми (проєктні 

програми, робота в групах, інтегроване навчання, рольові ігри, STEM- освіта тощо). 

Вчителі практично реалізують інноваційні форми і методи роботи з учнями для 

розвитку креативного мислення, що є одним з головних пунктів концепції Нової 

української школи. В розділі Ш. детально та вичерпано розглянуте це питання. 

  

  

   

 

       

 
 

 


	Також спілкування з колегами під час карантину систематично проводилось онлайн.
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